Voorleesdagen editie

'van Niks en van Alles' en ook Burgemeester
Willemijn van Hees doen mee!

de Nationale Voorleesdagen komen er weer aan
Van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari 2021 vinden
voor de 19e keer De Nationale Voorleesdagen plaats, met als
feestelijke start Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 26 januari.
De Bibliotheek Heusden trapt de Voorleesdagen al eerder af namelijk
op 15 januari. Bij onze activiteiten staan het Prentenboek van het Jaar
'Maar eerst ving ik een monster' (Lemniscaat) en de negen andere
prentenboeken uit de Prentenboek Top 10 centraal.
Wil je dit boek cadeau doen? De speciale mini-editie van 'Maar eerst
ving ik een monster' is in de week van 26 januari tot 5 februari te
koop voor € 5,25 bij Boek-en kantoorvakhandel Sikkers in Drunen.
#steunjeboekhandel
lees meer >

Burgemeester Willemijn van Hees leest online: ‘Maar eerst
ving ik een monster’!
Alles loopt wat anders dan anders door de Corona. Zo ook de
Nationale Voorleesdagen.
Maar wat wel mooi is, is dat Burgemeester Willemijn van Hees het
Prentenboek van het jaar online voorleest! Net als vorig jaar kan
iedereen die dat wil van haar voorleeskunsten genieten.

Speciaal voor de Bibliotheek Heusden vertelt ze het verhaal ”Maar
eerst ving ik een monster”.
Nieuwsgierig geworden? Vanaf 26 januari kun je via de website een
link krijgen naar het online optreden van de Burgemeester.
lees meer >

'Boekie in de bieb'; voorleeshalfuurtje met Tante Boekie en
het Feestvarken'
zaterdag 15 januari | 11 tot 11.30 uur | de Bibliotheek Drunen
| reserveren
Tante Boekie en Feestvarken hebben er weer enorm veel zin in! En
wat is er leuker dan het nieuwe jaar te beginnen met voorlezen? Niets
toch? De Nationale Voorleesdagen komen er aan, dus dat komt goed
uit!
Komen jullie ook weer?
Boekie staat gepland op de eerste dag na de lockdown. We hopen dan
natuurlijk weer te kunnen beginnen met de voorstellingen in de
Bibliotheek, maar alles is onder voorbehoud.
lees meer >

“Maar eerst ving ik een monster”, door Theater van Niks
en van Alles’
vrijdag 28 januari 2022 | 11 tot 11.45 uur | de Bibiotheek
Vlijmen | reserveren
Prentenboek van het jaar 2022 is: ‘Maar eerst ving ik een Monster’.
In het kader van de Nationale Voorleesdagen komt Theater 'van Niks
en van Alles' een leuke interactieve voorstelling geven waarin het
prentenboek centraal staat. En wat kunnen monsters dan leuk zijn!
Helemaal niet eng.
Dit mag je niet missen en in pyjama mag ook nog!
En ook voor deze activiteit geldt: altijd even de website raadplegen
ivm de Coronamaatregelen.
lees meer >

De verrassingstas voor de Nationale Voorleesdagen!
Wat zijn er allemaal voor leuke boeken om voor te lezen? Soms is
kiezen wel wat moeilijk. De Bibliotheek Heusden helpt graag een
handje. Vanaf 26 januari kun je bij jullie favoriete vestiging een tasje
ophalen met niet alleen leuke prentenboeken, maar ook nog een
kleine verrassing!
Er is een tas voor Peuters (AP), een tas voor Kleuters (AK) en een tas
voor Peuters én Kleuters. Verras de kinderen (en jullie zelf) met een
door ons samengesteld pakketje prentenboeken om voor te lezen.
Wees er wel op tijd bij, want OP = OP!

Voorleestips
Als je de allerkleinsten gaat voorlezen, welke prentenboeken kies je
dan? Uit het overstelpende aanbod maakte een jury van
jeugdbibliothecarissen jaarlijks een selectie: de Prentenboek Top 10
2022. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van het Prentenboek
van het Jaar is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke
illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met
peuters en voor verwerking in hun spel.
Klik hier voor het overzicht van de prentenboeken-top-tien. De meeste
boeken van de top tien van 2022 zijn te leen bij de Bibliotheek
Heusden. Kom gerust langs bij ons langs of reserveer ze vast via onze
website.

Wist je dat?
Het prentenboek van het jaar "Maar eerst ving ik een monster" kan
worden voorgelezen in 26 verschillende talen.
Kijk snel of jouw favoriete taal of dialect er ook bij staat!
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